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Informatievraag: Unesco werelderfgoed 
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Het onroerend goed is niet opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst
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Welke informatie kan u terugvinden in dit uittreksel?

Beschermd onroerend erfgoed
Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote
waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in
de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van
de bescherming. 

Het onroerend erfgoeddecreet voorziet vier mogelijke
beschermingsstatuten;

1. een beschermd monument
2. een beschermd cultuurhistorisch landschap
3. een beschermd stads- of dorpsgezicht
4. een beschermde archeologische site

Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de expliciete
opdracht om al het waardevolle onroerend erfgoed in
Vlaanderen te inventariseren. Door de jaren heen zijn er
meerdere wetenschappelijke inventarissen opgemaakt
over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch
erfgoed. Daarnaast zijn er ook enkele thematische
inventarissen gerealiseerd: over historische tuinen en
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
orgels. 

Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris. Zo’n opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en
gedocumenteerd. 

Vastgesteld onroerend erfgoed
De vaststelling van een inventaris is één van de
instrumenten die de Vlaamse overheid kan inzetten om
onroerend erfgoed te behouden. Hiermee bevestigt de
bevoegde minister dat alle erfgoeditems op een
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd
bewaard zijn. Bij een vastgesteld item moet de overheid,
eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naargelang de inventaris. 

Het onroerenderfgoeddecreet voorziet in de vaststelling
van minstens vijf inventarissen:

De inventaris van het bouwkundig erfgoed
De landschapsatlas
De inventaris van de archeologische zones
De inventaris van houtige beplantingen met
erfgoedwaarde
De inventaris van historische tuinen en parken

Unesco werelderfgoed
De Werelderfgoedconventie van 1972 betracht cultureel
en natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde
is voor de mensheid, te bewaren en te ontsluiten voor
toekomstige generaties. Meer dan 190 lidstaten hebben
deze Conventie ondertekend. België is sinds 1996 ook
partij bij het Werelderfgoedverdrag. Zowel cultureel als
natuurlijk erfgoed, als erfgoed dat daarvan een
gecombineerde vorm is, kan voor de Werelderfgoedlijst
worden voorgedragen. Vlaanderen telt momenteel vijf
beschermingen op de Werelderfgoedlijst: een serie van
13 begijnhoven en van 26 belforten, het atelier Plantin-
Moretus, de woning Giuette en de volledige Brugse
binnenstad. 

Informatieverplichting
Iedereen die een beschermd onroerend erfgoed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar dient in de
publiciteit én in de onderhandse en authentieke akte
vermelden dat het om een beschermd goed gaat, en wat
de precieze rechtsgevolgen daarvan zijn. 

Iedereen die een geïnventariseerd onroerend goed
verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, moet dit
niet in de publiciteit vermelden, maar wel in de
onderhandse en authentieke akte, alsook de precieze
rechtsgevolgen die aan de opname verbonden zijn door
een verwijzing naar hoofdstuk 4 van het
Onroerenderfgoeddecreet op te nemen. 

Archeologie
Op percelen die in een voorlopig of definitief beschermde
archeologische site gelegen zijn of die in een
archeologische zone gelegen zijn die opgenomen is in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones dient
de archeologieregelgeving te worden nageleefd. Zorg dat
je het correcte traject volgt bij vergunningsaanvragen. 

Wetgeving
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend
erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014
(Belgisch Staatsblad 17 oktober 2013 en 15 april 2014).
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013. 

Meer info
www.onroerenderfgoed.be

Bron vastgoedinfo

Deze opvraging bevat overheidsinformatie verkregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert-II-Laan 19,
bus 5, 1210 Brussel en Informatie Vlaanderen, Havenlaan 88, 1000 Brussel wat betreft het Grootschalig Referentie
Bestand Vlaanderen (GRB).

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van het Agentschap Onroerend erfgoed via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be

http://www.onroerenderfgoed.be/


Bijlage

Informatieaanvraag Onroerend erfgoed

(Referentienummer: 2021/072-1)



Beschermd onroerend erfgoed

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek: Dorpskern Orsmaal
Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Beknopte karakterisering
Typologiesboomgaarden, burgerhuizen, gemeentehuizen,

hagen, hoeven, kerkhoven, onderwijsgebouwen,
pastorieën, tolkantoren, weilanden

Resultaat opvraging perceel gelegen in Linter afdeling LINTER 3
AFD/ORSMAAL-GUSSENHOV., sectie B met perceelnummer 0191/00N000
[24084B0191/00N000]

Beschrijving
Als voormalige zetel van een kleine heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van
Brabant ressorteerde, vormt Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog
nadrukkelijk aanwezig zijn. Tot de dorpskern van Orsmaal behoren onder meer de als monument beschermde Hof ten Steen, de
Smidskapel of Witte kapel en de Sint-Pieterskerk.

Beschrijving
Het Hof ten Steen omvat de restanten van een 16de-eeuwse heerlijkheid in de dorpskern van Orsmaal. Van de omgrachte waterburcht
bleven het algemeen silhouet, de kwadraatstructuur en de noordoostelijke hoektoren. 
Schuin tegenover het gemeentehuis, ter hoogte van de kruising van de Helen-Bosstraat en de 3e Regt.Lansiersstraat, bevindt zich de
Smidskapel of Witte kapel. Gebouwd door Jan Lowet ter vervanging van een oudere kapel vormt de huidige, octogonale kapel een goed
bewaard voorbeeld van een neoclassicistische votiefkapel. 
In oorsprong de vroeg 12de-eeuwse eigenkerk, vormt de huidige, 1765 gedateerde, eenbeukige Sint-Pieterskerk een goed bewaard
voorbeeld van een bescheiden, classicistische plattelandskerk. De Sint-Pieterskerk met omliggend kerkhof wordt volledig omsloten door
een bakstenen ommuring.

Aan de koorzijde van de Sint-Pieterskerk bevindt zich de pastorie, in 1905-1906 gebouwd door de Tiense architect Albert Geens ter
vervanging van de oude pastorie met schuur die zich op de aangrenzende percelen bevond. Het L-vormig tracé van de omgrachting,
zoals voorgesteld op kadasterplan, is ook op het terrein nog retraceerbaar. Van de oude pastorie zelf bleven enkel funderingsresten en
twee hekpijlers met smeedijzeren poort in situ bewaard.

De neotraditionele vormgeving van de huidige pastorie met karakteristieke speklagen in gele baksteen en zwaar dakvolume is typerend
voor de architectuur van rond de eeuwwisseling. Alhoewel de tuin volledig werd ontmanteld en gedeeltelijk werd opgeofferd voor de
aanleg van een parking bleef de karakteristieke bakstenen ommuring met ezelsrug en pilasters voor een groot deel bewaard.

Nog meer oostwaarts bevindt zich een gesloten vierkantshoeve met mogelijk historische band met het kasteel. Het karakteristieke
volumespel en de detailafwerking wijzen op een minstens tot de 18de eeuw teruggrijpende kern.

Direct aansluitend op het kerkhof, aan de zuidkant van de kerk, bevindt zich het opmerkelijke complex, Sint-Truidensesteenweg 207, een
twee bouwlagen hoog breedhuis met diverse bijgebouwen. In oorsprong het tol- of barreelhuis (1733) vlakbij de Getebrug en begin 19de
eeuw in gebruik als schooltje en woning van de onderwijzer, werd het gebouwencomplex in 1866 door de gemeente aangekocht en
verbouwd tot school en gemeentehuis. Bepaalde details zoals de kwartsieten plint en de rechthoekige witnatuurstenen omlijstingen
verwijzen nog naar het 18de-eeuwse tolhuis. Later volgden nog aanpassingen tot bij de omvorming tot graanmolen.

De noordzijde wordt de Helen-Bosstraat gedomineerd door het anno 1904 gedateerde, pittoresk ogende gemeentehuis annex school,
zoals de pastorie en vermoedelijk ook de woning Roumieux aan de steenweg een ontwerp van architect Geens. Het hoort stilistisch thuis
in de eclectisch geïnspireerde late neogotiek (circa 1885-1914) waarbij elementen van traditionele landelijke architectuur worden
verweven met de kleureffecten eigen aan de art nouveau. Typerend zijn de sterke kleurcontrasten ontleend aan diverse bak- en
natuursteensoorten, geglazuurde tegels en de opvulling van de boogvelden met goudkleurige reliëftegels. Overwegend 19de-eeuwse
hoevegebouwen vervolledigen deze straatwand.

Bibliografie
DOPERE F. 1997: Middeleeuwse burchten in Oost-Brabant, Ons Heem 51, 218.
ROUMIEUX E. 1958: Geschiedenis van Orsmaal-Gussenhoven, Tienen (publicatie van een manuscript 1998).
VINCKX L. 1928, Korte aantekeningen over Orsmael-Gussenhoven, Brabantse Folklore 41, 331-349.
WAUTERS A. 1887: Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain. Canton de Léau, Brussel
(anastatische herdruk 1963), 96-110.
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Waarden
De dorpskern van Orsmaal is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Historische waarde
met het door weiden, boomgaard en meidoornhagen omkaderde hof ten Steen en de ommuurde Sint- Pieterskerk in zijn onmiddellijke
nabijheid vormt de dorpskern van Orsmaal een opmerkelijk groene enclave die op treffende wijze refereert aan structuur, samenstelling
en omvang van deze oude feodale site uitgebouwd rond de bescheiden waterburcht van de hertogen van Brabant. 
Rond deze opvallend gave feodale kern ontwikkelde zich een randbebouwing met onder meer tolhuis, pastorie en gemeentehuis annex
school die tekenend is voor de recentere ontwikkelingen van Orsmaal tot een kleine, landelijke gemeente aan de Gete.

Is de aanduiding van
3e Regt.Lansiersstraat, Ezelsbaan, Helen-Bosstraat, Sint-Truidensesteenweg (Linter) Als voormalige zetel van een kleine
heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van Brabant ressorteerde, vormt
Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog nadrukkelijk aanwezig
zijn.

Is de omvattende aanduiding van
Helen-Bosstraat 30 (Linter) Feodaal kasteel, afgebrand in 1868 en heropgebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw en
opnieuw aangepast in 1906; waterkasteel met boomgaard van circa 2,5 hectare met 4 appelaars en 46 perelaars met stam
omtrekken tot meer dan 2 m; relicten van landschappelijke sierbeplanting.
3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter) Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische
plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.

WAUTERS J. 1935: Uit oude tijden. Iets over het kasteel van Orsmaal, De Landbouwer, s.l.

Waarden
De dorpskern van Orsmaal is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde: met het door weiden, boomgaard en meidoornhagen omkaderde hof ten Steen en de ommuurde Sint- Pieterskerk
in zijn onmiddellijke nabijheid vormt de dorpskern van Orsmaal een opmerkelijk groene enclave die op treffende wijze refereert aan
structuur, samenstelling en omvang van deze oude feodale site uitgebouwd rond de bescheiden waterburcht van de hertogen van
Brabant. 
Rond deze opvallend gave feodale kern ontwikkelde zich een randbebouwing met onder meer tolhuis, pastorie en gemeentehuis annex
school die tekenend is voor de recentere ontwikkelingen van Orsmaal tot een kleine, landelijke gemeente aan de Gete.

De dorpskern van Orsmaal (Linter) is beschermd als dorpsgezicht. Het als monument beschermde Hof ten Steen, de Smidskapel of Witte
kapel en de Sint-Pieterskerk maken geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/116

Beschermingbesluiten
Hof ten Steen, parochiekerk Sint-Pieter met kerkhofmuur en hekwerk, Smidskapel en dorpskern van Orsmaal -
https://id.erfgoed.net/besluiten/3584

Definitieve beschermingsbesluiten

https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/116
https://id.erfgoed.net/besluiten/3584


Vastgestelde inventaris

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Dorpskern Orsmaal
Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Beknopte karakterisering
Typologiesdorpen, tolkantoren, pastorieën,

onderwijsgebouwen, hoeven, gemeentehuizen,
burgerhuizen

Waarden
Architecturale waarde
Historische waarde
Is de aanduiding van

3e Regt.Lansiersstraat, Ezelsbaan, Helen-Bosstraat, Sint-Truidensesteenweg (Linter) Als voormalige zetel van een kleine
heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van Brabant ressorteerde, vormt
Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog nadrukkelijk aanwezig
zijn.

Is de omvattende aanduiding van
Helen-Bosstraat 30 (Linter) Feodaal kasteel, afgebrand in 1868 en heropgebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw en
opnieuw aangepast in 1906; waterkasteel met boomgaard van circa 2,5 hectare met 4 appelaars en 46 perelaars met stam
omtrekken tot meer dan 2 m; relicten van landschappelijke sierbeplanting.
Helen-Bosstraat zonder nummer (Linter) De octogonale kapel vormt een goed bewaard voorbeeld van een neoclassicistische
bedevaartkapel, gebouwd in het vierde kwart van de 18de eeuw, naar ontwerp van Jan Lowet.
3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter) Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische
plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.

Beschrijving
Als voormalige zetel van een kleine heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van
Brabant ressorteerde, vormt Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog
nadrukkelijk aanwezig zijn.

Meer info
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/120579

Beschermingbesluiten
Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant -
https://id.erfgoed.net/besluiten/14867

SchrappingsbesluitenVaststellingsbesluiten
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Wetenschappelijke inventaris

Dorpskern Orsmaal

Beknopte karakterisering
Typologiesburgerhuizen, gemeentehuizen, hoeven,

onderwijsgebouwen, pastorieën, tolkantoren,
dorpen

Beschrijving
Als voormalige zetel van een kleine heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van
Brabant ressorteerde, vormt Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog
nadrukkelijk aanwezig zijn. Tot de dorpskern van Orsmaal behoren onder meer de als monument beschermde Hof ten Steen, de
Smidskapel of Witte kapel en de Sint-Pieterskerk.

Beschrijving
Het Hof ten Steen omvat de restanten van een 16de-eeuwse heerlijkheid in de dorpskern van Orsmaal. Van de omgrachte waterburcht
bleven het algemeen silhouet, de kwadraatstructuur en de noordoostelijke hoektoren.

Schuin tegenover het gemeentehuis, ter hoogte van de kruising van de Helen-Bosstraat en de 3e Regt.Lansiersstraat, bevindt zich de
Smidskapel of Witte kapel. Gebouwd door Jan Lowet ter vervanging van een oudere kapel vormt de huidige, octogonale kapel een goed
bewaard voorbeeld van een neoclassicistische votiefkapel.

In oorsprong de vroeg 12de-eeuwse eigenkerk, vormt de huidige, 1765 gedateerde, eenbeukige Sint-Pieterskerk een goed bewaard
voorbeeld van een bescheiden, classicistische plattelandskerk. De Sint-Pieterskerk met omliggend kerkhof wordt volledig omsloten door
een bakstenen ommuring.

Aan de koorzijde van de Sint-Pieterskerk bevindt zich de pastorie, in 1905-1906 gebouwd door de Tiense architect Albert Geens ter
vervanging van de oude pastorie met schuur die zich op de aangrenzende percelen bevond. Het L-vormig tracé van de omgrachting,
zoals voorgesteld op kadasterplan, is ook op het terrein nog traceerbaar. Van de oude pastorie zelf bleven enkel funderingsresten en
twee hekpijlers met smeedijzeren poort in situ bewaard.

De neotraditionele vormgeving van de huidige pastorie met karakteristieke speklagen in gele baksteen en zwaar dakvolume is typerend
voor de architectuur van rond de eeuwwisseling. Alhoewel de tuin volledig werd ontmanteld en gedeeltelijk werd opgeofferd voor de
aanleg van een parking bleef de karakteristieke bakstenen ommuring met ezelsrug en pilasters voor een groot deel bewaard.

Nog meer oostwaarts bevindt zich een gesloten vierkantshoeve met mogelijk historische band met het kasteel. Het karakteristieke
volumespel en de detailafwerking wijzen op een minstens tot de 18de eeuw teruggrijpende kern.

Direct aansluitend op het kerkhof, aan de zuidkant van de kerk, bevindt zich het opmerkelijke complex, Sint-Truidensesteenweg 207, een
twee bouwlagen hoog breedhuis met diverse bijgebouwen. In oorsprong het tol- of bareelhuis (1733) vlakbij de Getebrug en begin 19de
eeuw in gebruik als schooltje en woning van de onderwijzer, werd het gebouwencomplex in 1866 door de gemeente aangekocht en
verbouwd tot school en gemeentehuis. Bepaalde details zoals de kwartsieten plint en de rechthoekige witte natuurstenen omlijstingen
verwijzen nog naar het 18de-eeuwse tolhuis. Later volgden nog aanpassingen tot bij de omvorming tot graanmolen.

De noordzijde wordt de Helen-Bosstraat gedomineerd door het anno 1904 gedateerde, pittoresk ogende gemeentehuis annex school,

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images/242948/content/medium
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Omvat
Helen-Bosstraat 30 (Linter) Feodaal kasteel, afgebrand in 1868 en heropgebouwd in het vierde kwart van de 19de eeuw en
opnieuw aangepast in 1906; waterkasteel met boomgaard van circa 2,5 hectare met 4 appelaars en 46 perelaars met stam
omtrekken tot meer dan 2 m; relicten van landschappelijke sierbeplanting.
Helen-Bosstraat zonder nummer (Linter) De octogonale kapel vormt een goed bewaard voorbeeld van een neoclassicistische
bedevaartkapel, gebouwd in het vierde kwart van de 18de eeuw, naar ontwerp van Jan Lowet.
3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter) Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische
plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.

Is aangeduid als
3e Regt.Lansiersstraat, Ezelsbaan, Helen-Bosstraat, Sint-Truidensesteenweg (Linter) Als voormalige zetel van een kleine
heerlijkheid, op de grens met het prinsbisdom Luik, die onder het gezag van de hertogen van Brabant ressorteerde, vormt
Orsmaal een illustratie van een oude feodale site waarvan de structuur en configuratie op het terrein nog nadrukkelijk aanwezig
zijn.
3e Regt.Lansiersstraat, Ezelsbaan, Helen-Bosstraat, Sint-Truidensesteenweg (Linter) De dorpskern van Orsmaal (Linter)
is beschermd als dorpsgezicht. Het als monument beschermde Hof ten Steen, de Smidskapel of Witte kapel en de Sint-Pieterskerk
maken geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.

Omvat de aanduiding als
Helen-Bosstraat zonder nummer (Linter) De octogonale kapel vormt een goed bewaard voorbeeld van een neoclassicistische
bedevaartkapel, gebouwd in het vierde kwart van de 18de eeuw, naar ontwerp van Jan Lowet.
3e Regt.Lansiersstraat zonder nummer (Linter) Voorbeeld van een bescheiden, 1765 gedateerde classicistische
plattelandskerk, samen met omliggend kerkhof volledig omsloten door een bakstenen ommuring.

Is deel van
Orsmaal-Gussenhoven (Linter)

zoals de pastorie en vermoedelijk ook de woning Roumieux aan de steenweg een ontwerp van architect Geens. Het hoort stilistisch thuis
in de eclectisch geïnspireerde late neogotiek (circa 1885-1914) waarbij elementen van traditionele landelijke architectuur worden
verweven met de kleureffecten eigen aan de art nouveau. Typerend zijn de sterke kleurcontrasten ontleend aan diverse bak- en
natuursteensoorten, geglazuurde tegels en de opvulling van de boogvelden met goudkleurige reliëftegels. Overwegend 19de-eeuwse
hoevegebouwen vervolledigen deze straatwand.

DOPERE F. 1997: Middeleeuwse burchten in Oost-Brabant, Ons Heem 51, 218.
ROUMIEUX E. 1958: Geschiedenis van Orsmaal-Gussenhoven, Tienen (publicatie van een manuscript 1998).
VINCKX L. 1928, Korte aantekeningen over Orsmael-Gussenhoven, Brabantse Folklore 41, 331-349.
WAUTERS A. 1887: Géographie et histoire des communes belges. Arrondissement de Louvain. Canton de Léau, Brussel
(anastatische herdruk 1963), 96-110.
WAUTERS J. 1935: Uit oude tijden. Iets over het kasteel van Orsmaal, De Landbouwer, s.l.

Meer info
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302467

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302467
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